LAUSUNTOPYYNTÖ
Virasto tai liikelaitos

Sosiaali- ja terveysvirasto

LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN NIMIKEMUUTOKSIA JA TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKKOJEN KOROTUKSIA
NYKYISEEN TEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT TIEDOT
Tehtävänimike

Vakanssinumero

haetaan myöhemmin
Osasto / Työyksikkö

Palvelussuhteen laji

sosiaali- ja terveysvirasto/ perhe- ja sosiaalipalvelut
Vakanssin tehtäväkohtainen palkka (perustuntipalkka)

Virka

Työsuhde

OVTES

LS

Sovellettava sopimus

2455,92 euroa/kk

KVTES

TS

TTES

Vaadittu koulutusaste tai tutkinto
Vakanssi / tehtävä on
Avoin

Henkilön nimi
Täytetty

Projektitehtävä

MUUTOSESITYS
Uusi nimike

Työyksikön muutos

Sosiaaliohjaaja

Vammaisten sosiaalityö

Sopimusalan muutos

Vaadittu koulutusaste tai tutkinto

Sosionomi AMK tai aiempi sos.alan opistoasteen tutk.
Uusi tehtäväkohtainen palkka
(perustuntipalkka)

Sopimuksen mukainen TVA-vaativuusluokka / ryhmä

Muutospäivämäärä

2455,92 euroa/kk
Miten olette päätyneet esittämään ko. palkkaa? Onko palkkaverrokkia?
Palkankorotuksen perusteena
Uusi tehtävä (vallitseva taso)
Täyttölupa

Tehtävän vaativuuden olennainen muutos (liitteeksi uusi ja vanha tva-kuvaus)

Esitys ei edellytä täyttöluvan
Tehtävään tullaan hakemaan
Tehtävästä on jätetty täyttölupahakemista
täyttölupaa
esitys kaupunginkansliaan
Perustele nimikemuutos ja /tai tehtävässä tapahtunut oleellinen muutos, jonka perusteella esitätte palkantarkistusta

Tehtävä on vapautettu täyttöluvista

Esitetään viran perustamista 1.1.2017 alkaen. Tehtävä sisältää julkisen vallan käyttöä. Vammaisten sosiaalityö
huolehtii omaishoidon tuen palvelujen järjestämisestä alle 65-vuotiaille asiakkaille. Tehtävä sisältää omaishoidon
tuen yksilöhuollon päätöksentekoa ja arviointityötä sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimista.
Omaishoidon tuen lakimuutos 1.7.2016 velvoittaa kunnat järjestämään lakisääteiset vapaapäivät kaikille
omaishoidon tuen asiakkaille, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden omaishoidon tuen sopimukset, päätökset sekä
hoito- ja palvelusuunnitelmat pitää uusia 1.4.2017 mennessä. Tämä lisää työmäärää huomattavasti. Vuoden 2015
lopussa omaishoidon tuen asiakkaita oli vammaisten sosiaalityössä noin 1800 ja omaishoidon tuen
sosiaaliohjaajia 12,2 eli asiakkaita on keskimäärin 150/työntekijä.
Palkankorotukset tulee toteuttaa omien palkkamäärärahojen puitteissa. Perustele miten pysyvä palkankorotus rahoitetaan (esim. toisen tehtävän lakkauttaminen).
Mistä säästetään?

Sosiaaliohjaajan palkkamenot on sisällytetty vammaistyön budjettiin 2017.
Puolto: Maarit Sulavuori vs pesop 19.10.2016,

Päivämäärä

Esityksen valmistelijan nimi ja puhelinnumero

18.10.2016

Jonna Weckström, puh. 09 310 89545

Esittäjänä viraston / liikelaitoksen päällikkö

Kaupunginkanslian lausunto
Puolto
Puolletaan esityksen mukaan

Muutos
Puolletaan muutoksin

Ei puolleta
Perustelut

Puolletaan nimikettä ja palkkaa sekä viran perustaminen.

Päivämäärä

Lausunnon antaja /Kaupunginkanslia

Lausunnon antaja /Kaupunginkanslia

Sari Kuutamo

Katja Rimpilä

25.11.2016

